
 

 

 
 

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                                      
 
 
 

  

 (        ) جعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الخالفة بعدة في ستة من الصحابة 1

 (        ) البالد المفتوحة الى اقاليم قَسم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 2

 (        ) عاما   30مدة حكم الخلفاء الراشدين نحو  3

 (        ) هـ35ستمر خالفة علي رضي هللا عنه حتى عام ا 4

 (        ) مع المجتمع ومؤسسات الدولةاألمن الذاتي هو تحقيق الفرد امنه والتفاعل  5

 (        ) الحس األمني هو الشعور بالخطر قبل وقوعه  6

 (        ) العنصرية القبلية واإلقليمية تعد من مهددات الوحدة الوطنية 7

 (        ) تنمية الذات هي التطوير والتحسين المستمر 8

 (        ) من أساليب تنمية الذات الحرص على التعلم 9

 (        ) التواصل على هويتنا الشخصيةاليؤثر االعالم ووسائل  10

 
 
 

    

    
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 مكتب التعليم 

  مدرسة 

 

 الدرجة
 

 اسم املصحح :
 

 التوقيع
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 التوقيع اسم املراجع :

 رقم اجللوس متوسط األولالصف  هـــ 1443العام الدراسي  ( الدور األول ) الثالثختبار الفصل الدراسي أسئلة ا

 2:  الصفحاتعدد  الزمن : ساعه ونصف اجتماعياتاملادة :   .................................................................................اسم الطالب : 

 في مربع اإلجابة : بوضع الرقم المناسب  ب في العمود  يناسبهبما  أ  بين العمود  أُربط       

 ب  العمود   اإلجابة أ  العمود   م

 عمر بن الخطاب  اول من اسلم من الرجال 1

 علي بن ابي طالب  صلى هللا عليه وسلمشد الناس حياء بعد رسول هللا ا 2

 عثمان بن عفان  ليلة الهجرة الى المدينة صلى هللا عليه وسلمبات في فراش الرسول  3

 ابو بكر الصديق  الصحاب الذي لَقب بالفاروق 4

 سعد بن ابي وقاص  قائد المسلمين في معركة القادسية 5

 السؤال األول
 

 مام العبارة الخاطئة(أ  X (أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )   √ضع عالمة )   أ
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 الثانيالسؤال 
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 ... صلى هللا عليه وسلمابن عم الرسول  -1

 أ علي بن ابي طالب ب عمربن الخطاب ج خالد بن الوليد

 ...في عهد ُهزم المرتدون عن اإلسالم -2

 أ ابوبكر الصديق ب علي بن ابي طالب ج عثمان بن عفان

 ...   في عهده فُتحت مصر – 3

 أ عمر بن الخطاب ب عثمان بن عفان  ج علي بن ابي طالب

 ...ن األشياء المخالفة لالمن الوطني م: -4

 أ نشر الوثائق الرسمي  ب تجتماعا  االسري اال ج سوق االلكترونيالت

 ...من مهام الهيئة الوطنية لالمن السيبراني  -5

 أ حماي  البيانا  الشخصي  ب صناع  االتجهزة التقني  ج الشبكا  االلكتروني نشاء ا

 ...االمن الفكرية هو  -6

 أ حماي  العقل والفهم ب سالم  الصح  البدني  ج سالم  المؤسسا  االمني 

 ... االقران هم  -7

 أ اإلباء واالمها  ب كبار السن ج من هم بالمستوى نفسه

 ...اإليجابية في التفاعل االجتماعي هي  -8

 أ صعوب  التطور ب الشعور بالقدرة على االصالح ج الشعور بالقدرة على االنتجاز

 ...  اختالف اشكالنا هي -9

 أ عائق من عوائق التطور ب عائق من عوائق االقتصاد ج نعم  من هللا 

 ..من فوائد التفاعل االجتماعي  -10

 أ خاء والمودةاإل   ب الخالف االنطواء   ج االفراد بالمتجتمعفقدان اندماج 

 
 
 
 

 اذكر اثنين فقط لما يأتي أ / 
 

 من الجهات المسؤولة عن حفظ االمن في وطني  -1

................................................... 
.................................................... 

 من أساليب تحقيق تنمية الذات -2

.................................................... 
................................................... 

 من المعارك التي انتصر فيها المسلمون -3

................................................. 
................................................. 

 

 الثالثالسؤال 
 

  ضع دائرة على الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  لكل مما يلي :
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 الرابعالسؤال 
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